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ኣና ሃግ (Anna Haag) ብዙሕ ወለዶታት ዘለዎ ገዛ ካብ S-
Bahnን U-Bahnን ኣብ ጎደና Nürnberger Straße (S2/S3ን 
U1ን) ደው ዝብሉ ናይ ሓሙሽተ ደቓይቕ ብእግሪ ርሕቀት ኣለዎ።.

ብዛዕባ “ማይ ዌይ (My Way” ዝርዝር ሓበሬታ ክንህበኩም 
ሕጉሳት ኢና።

  ምሳኻ ርክብ ዝገብር ሰብ: 
  Lisette Meyer   0711/952 55-902
  l.meyer@annahaaghaus.de!

ማእከል ትምህርቲ

My Way
ዕድላት ስራሕ ንስደተኛታት 

ደቂ ኣንስትዮ

መን እዩ “ማይ ዌይ (My Way)” ዘተግብር?
“ማይ ዌይ (My Way” ኣብቲ ብዙሕ ወለዶታት ዘለዎ ገዛና 
ብሰብ ሞያ ዝካየድ እዩ። እቲ ጉጅለ ንዝኾነ ክህልወካ ዝኽእል 
ሕቶታት ንምምላስ ድሉዋት ዝኾኑ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት፡ ስነ-
ኣእምሮኣውያን፡ ኣሰልጠንትን መምህራንን ዝሓቖፈ እዩ።

ወኪል ኣብ ክንዲ

Mከመይ ጌርካ ትረኽበና:



“ማይ ዌይ (My Way)” እንታይ እዩ ?
“ማይ ዌይ ( My Way” ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ሞያዊ ህይወት ኣብ 
ዝኸዳሉ መንገዲ ይድግፍ። እቲ ቅድመ-ምድላው ንናይ ስደትን/
ወይ ስደተኛታትን ድሕረ ባይታ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ዝዓለመ እዩ፣

• እቶም ቋንቋ ጀርመን ጽቡቕ ጌሮም ዘይዛረቡ
• እቶም ቆልዑ ዘለዎም
• እቶም ሞያዊ ስልጠና ዘይብሎም።

ኣበይ ደገፍ ከም ዘድልየካ ንፈልጥ። ክሳብ ሕጂ ቋንቋ፡ ክንክን 
ህጻናት ወይ ውልቃዊ ጸገማት ክሳብ ሕጂ ኣብ ጀርመን 
ንውህደትካ ኣጸጋሚ ገይርዎ ድዩ? ኣሰልጠንትና ኣብ ውልቃዊ 
ጉዳያት ምሳኻ ይሰርሑ፡ ፍታሕ ይደልዩን ደረጃ ብደረጃ ናብ ናጻ 
ህይወት የሰንዩኻን።

ማይ ዌይ (My Way) ብኸመይ ይሰርሕ ?
ኣብ ማይ ዌይ( My Way) ክትሳተፍ ምእንቲ፣ ንሕና ድማ ክንክን 
ደቅኹም ንውድብ ከምኡ’ውን ኣብ ውልቃዊ ጸገማት ንድግፈካን።

እቲ ኮርስ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ እዩ። ኣብ መጀመርታ ኣብቲ 
ብዙሕ ወለዶታት ዘለዎ ገዛና ምስ ላዕለዎት ማእከላትን ማእከል 
ስልጠናን ዝተፈላለዩ ሞያዊ ዓውድታት ክትፋለጥ ኢኻ። እቲ 
ትኹረት ኣብ መዳያት ክሽነን ጽሬትን እዩ። ድሕሪኡ ክትሰርሓሉ 
እትደሊ ሞያዊ ዓውዲ ምረጽ። ንሕና ብተግባር ከነብቅዓካ ኢና።

ንዓኻ ንምድጋፍ፡ ውልቃዊ ስልጠና፡ ናይ ጉጅለ ቅድመ-
ምድላዋትን ናይ ቋንቋ ደገፍን ንህብ፣ ናይ ስራሕ መመልከቲ 
ብሓባር ነዳሉ፣ ንዓኻ ናይ ደገ ልምምድ ስራሕ ንደሊ፣ ከምኡ’ውን 
ምቹእ ስራሕ ክሳብ እትረኽብ ኣብ ተወሳኺ መስርሕ ምምልካት 
ምሳኻ ኣለና።

ንዓይ “ማይ ዌይ( My Way)” እንታይ 
የምጽኣለይ?
ንስኻ ብ “ማይ ዌይ( My Way)” ኣቢልካ ትረኽቦ፡

• ኣብ ክንክንን ጽሬት ገዛን (ክሽነ፡ ጽሬት) ዘተኮረ ኩለመዳያዊ 
ስልጠና፡

• ስራሕ ወይ ተላማዳይነት ወይ መእተዊ ብቕዓት (EQ)፣
• ዝሓሸ ፍልጠት ቋንቋ ጀርመን።


